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MAŠA 
Število sodelujočih je omejeno na eno osebo ali eno družino na 20m2.  

Vsi prisotni morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri 
prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb. 

Obhajilo se prejema samo na roke. 
Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra. 

Dovoljeno je ljudsko petje. 
 

PRVOOBHAJANCI in ŠMARNICE 

Pri letošnjih šmarnicah v cerkvi sodelujejo prvoobhajnci. Ob ponedeljkih fantje, ob četrtkih dekleta. O 

tem so starši na dom prejeli pismo … 

Šmarnice so lahko pri kapelah in križih. Pri tem je potrebno upoštevati predpise (1,5 m razdalje, do 

10 posameznih udeležencev ali 10 gospodinjstev, brez druženja po končani pobožnosti).  

 
Pismo staršem prvoobhajancev 

»Letos imamo pa še prvo obhajilo, bo treba kar stisniti« je razmišljal eden od staršev, ko se je spomladi bližala 

slovesnost. V zadnjih letih so se ob praznovanjih krstov, prvih obhajil, birm … razbohotila draga praznovanja in 

›'norija‹' z darili. Bistvo pa se je izgubilo. Zdaj je priložnost, da ga najdemo in da se izognemo praznovanjem le 

navzven zunaj. Tako kot sta rekla starša, ki sta prišla na pogovor za krst: »Pomemben je namen.« Pomembno je 

bistvo krsta. Pomembno je bistvo obhajila, poroke … 

Najbrž nekateri starši prav zaradi omejitev, ki onemogočajo velike slovesnosti, velika praznovanja, odlagajo s 

krstom otroka, zaročenci s poroko … Tudi prvo obhajilo ne bi bilo ›'ta pravo‹' brez ›'fešte‹'. Zamislimo si, kako 

bi odložili pogreb za čas po omejitvah, da bi lahko pripravili veliko in drago sedmino? Zdaj je čas in priložnost, 

da se vrnemo k bistvu. 

Seveda so otroci in starši v teh posebnih razmerah obremenjeni čez glavo, pa vendar. Če bi si dnevno, morda 

ob večerih, vzeli pet minut časa za skupno molitev in pogovor (, pet minut!!), bi vse potekalo lažje. 

Obremenitve bi postale znosnejše. Vezi med člani družine, ki jih sodobna tehnika, če tudi nujno potrebna in 

koristna, rahlja in trga, bi se okrepile in poglobile. V nekaterih družinah je molitev še prisotna, v drugih je 

povsem izginila. Težava je morda v pomanjkanju izkušnje, ali morda v neznanju molitev, ali pomanjkanjue 

poguma moliti pred otroci inali z njimi. Če bi gojili to osnovno držo vernega človeka, bi že bil postavljen temelj 

za prejem zakramentov. 

Sem in tja kdo vpraša, kako bo s prvim obhajilom. To kaže, da misel na zakrament je prisotna. Večina staršev 

ima svojo izkušnjo prvega obhajila in prve spovedi. Osnovne molitve, molitve pri spovedi in maši poznate, če 

ne, so zapisane v veroučni knjigi. Zato s tega vidika ne bo težav skupaj, v krogu družine moliti in brati, ter tako 

otrokom posredovati osnovo in temelj vere. Pomembno je narediti prvi korak, in če je prisoten strah, bo 

potrebno nekoliko več volje in poguma. Če tudi to ne gre, poiščite pomoč pri starih starših ali botrih, saj ste jih 

otrokom izbrali prav za to. Če nič od tega ne uspe, je potreben premislek o smiselnosti pošiljanja otroka k 

zakramentom brez osnov vere. 

Vse do sedaj zapisano je usmerjeno v razmišljanje o veri v družini. V  okviru župnije načrtujemo delo, ki 

nadaljuje ali dopolnjuje življenje po veri v družini. Poglabljanje vere in doživljanje čuta vere bo za otroke in 

starše mogoče pri šmarnični pobožnosti terin nedeljski maši. Čeprav je osnovno znanje nujno potrebno, pri 

tem ne gre za šolsko učenje, ampak izkustvo vere v občestvu, ki presega okvir družine ali veroučne skupine. 
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V maju bodo ob ponedeljkih ob 19. uri pri šmarnicah navzoči fantje, ob četrtkih pa dekleta, skupaj vsaj z 

enim od staršev, ali z ali botrom, ali s starimi starši. V primeru težav z urnikom, se za menjavo termina obrnite 

na katehetinjo Hedviko. 

Če bodo razmere dopuščale, bosta prva prejem zakramentov spovedi in prvo obhajiloa izpeljana v mesecu 

juniju. 

 

Želivamo vam lep mesec maj in duhovno bogato pripravo na prejem zakramentov. 

 

katehetinja Hedvika 

župnik Peter 

 
 

    MAŠE TA TEDEN 
 

 

NEDELJA 
 

9. 5. 

 
700 

 

1000 

 
za + Alojza Gračnar, ter Anico in Ano Gračnar 
 
v čast sv. Florjanu, po namenu gasilcev PGD Dobje 

 

PONEDELJEK 
10. 5. 

 
 

1900 

 
 

Šmarnice za prvoobhajance 

 

ČETRTEK 
 

13. 5. 

 
 

1900 

 

 Za prvoobhajance in njihove družine, da bi se dobro pripravili  
 na prejem prvega sv. obhajila / Šmarnice za prvoobhajance 

 
NEDELJA 

 

16. 5. 

 
700 

 

1000 

 
za + Veroniko in Stankota Vodišek 
 

za + Štefana Felicijana (pogrebna maša) 

 


